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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Uppsala mars 2018 
Hej Afrogarden-vän 
 
Ett stort TACK till dig som stödjer Afrogardens arbete! Nu är det dags 
med en tillbakablick på 2017 och en framåtblick mot 2018. I 
december kom jag tillbaka till Afrogardens projekt i Mpasa, 
Phalombe, i södra Malawi. Det kändes verkligen som om jag kom 
HEM igen och alla tveksamheter om att fortsätta i området var som 
bortblåsta. Afrogarden bjöd in sina sjutton hövdingar till ett möte 
och de hälsade Afrogarden VÄLKOMNA att fortsätta sin verksamhet 
och tackade för allt stöd från Sverige! Under mars, april och maj 
kommer jag att vara i Malawi tillsammans med förhoppningsvis fem 
volontärer. Nu satsar vi för fullt på att verksamheten ska blomma ut. 
Känns som en underbar start på 2018! 
 
Afrogarden har varit igång i Malawi utbildat i köksträdgårdar sedan 
2008, men etablerade själva föreningen januari 2014. Sedan dess har 
vi bedrivit en strukturerad verksamhet i Malawi, samt insamlings- och styrelsearbete i Sverige. Köksträdgårdarna är 
basen i verksamheten med en extra omsorg för kvinnor och barn. Genom åren har fyra program utkristalliserats och så 
här ser verksamheten ut idag:  
1) Köksträdgårdar 2) Social Omsorg 3) Utbildningsstöd 4) Försörjningsvägar.   
Våra hjärtan brinner för byborna i Mpasa och vi försöker hela tiden tänka på vad de mest behöver och vad som är bäst 
för dem! 
 
Den katastrofala torkan i sydöstra Afrika minskade och Malawi hade rikliga regn och en skaplig skörd 2017.  Vi har 
skrivit regelbundna hälsningar om Afrogardens arbete 2017, men jag har inte helt orkat berätta om allt som hänt i 
Mpasa. Visserligen är det utanför Afrogardens verksamhet, men ändå har det berört oss en del och framför allt berört 
mig mycket. Dessutom är det ibland svårt för mig att avgöra vad som är intressant för dig att höra. Hur som helst, 
bifogar jag en rapport om barnhemmet Mpasa Children Center. Det är en sorlig historia och du behöver inte läsa den… 
 

Som vi tidigare skrivit om, började några volontärer och jag engagera oss i ett 
flickprojekt i Dowa, ”Girls Education Program Sweden Malawi”. Detta (plus 
den bifogade berättelsen) har lett till att jag känner att jag verkligen brinner 
för att hjälpa unga flickor som utnyttjas, blir gravida och gifts bort. Malawi 
har bland de högsta siffrorna i världen på barnäktenskap, tidiga graviditeter 
och sexuella övergrepp. 50% gifter sig under 18 års ålder och var åttonde 
gifter sig under 15 år och vårt distrikt Phalombe är det värsta i Malawi. På 
gymnasieskolan i Mpasa har 30 flickor hoppat av skolan och detta har blivit 
en riksnyhet. Ämnet har tidigare varit tabu, men nu har det kommit upp till 
ytan. I december hade Save the Children, Red Cross och Unicef tillsammans 
med Polisen stormöte på fotbollsplanen i Mpasa om unga flickors situation 
och polisen uppmanade alla att anmäla om de ser något misstänkt.  
 
Det vore mycket intressant att arbeta mer med Flickors Rättigheter och att 
vara med att driva kampen i Mpasa för att flickorna ska få det bättre. Vi 
kommer att diskutera och undersöka om vi kan få in det på ett bra sätt i 
Afrogardens verksamhet. Återkommer om detta i nästa brev från Afrogarden.   
 
Om du har frågor eller kommentarer är du alltid välkommen att höra av dig! 
Överhuvudtaget blir jag glad över åsikter, reaktioner och rekommendationer. 
TACK för att du hjälper oss att hjälpa och önskar av hela mitt hjärta att du 
fortsätter att stödja oss 2018! 

Ha en härlig vårvinter! 
Varma hälsningar, Christina 
cobran61@hotmail.com  070-6050566 
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Dina gåvor under 2018 kommer att gå till: 
 

 utbildningar för våra 250 köksträdgårdar i 
trädplantering, ”water management” och 
insektsbekämpning – 3.000kr per utbildning 

 fröer och annat material för köksträdgårdarna – 
3.000kr per månad 

 ekonomiutbildning för alla våra program – 5.000kr 

 husbygge och lagning av tak – 2.000kr för ett hus 
med grästak och cirka 500kr för ett nytt tak 

 hönor och kycklingar till ensamstående mammor 
med många barn – 30kr för en höna 

 arbete för sex hemsamariter, som sköter om 25 gamla och sjuka – 1.000kr per vecka 

 cyklar till hemsamariterna för att dessa ska klara av att besöka alla – 1.200kr kostar en bra cykel 

 en ny omgång av ”Children back to School” – cirka 10.000kr 

 ytterligare två symaskiner till sömmerskeeleverna – 1.400kr per symaskin 

 lärlingsprov, examen och uppstart av egen verksamhet för de blivande sömmerskorna – cirka 5.000kr 

 utbildning i att sy återanvändningsbara bindor – kanske 5.000kr 

 en stickmaskin till stickningsgruppen – cirka 5.000kr 

 
Önska gärna vad DU vill stödja! Önskelistan kan göras lång och dagsläget kan också leda till att vi 
prioriterar något annat. 
 
 

Hantering av Personuppgifter 

Enligt den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 
2018 ska du som givare tydligt bli informerad om hanteringen av 
dina personuppgifter: 
När du ger en gåva till Afrogarden via bankgiro sparar vi namn och 
adress i 2-3 år för att kunna skriva och berätta hur dina gåvor 
används. Vi lämnar aldrig dina personuppgifter vidare. Om du vill bli 
borttagen från vårt register kan du skriva ett mail till nedanstående 
e-postadress. 

 
Digitala utskick istället för brev? 

Afrogarden vill gärna berätta för våra givare vad som händer, därför 
skickar vi regelbundet ut informationsbrev. Du som hellre vill ha dessa 
brev via e-post, skriv gärna ett mail eller skicka sms så ordnar vi det. 

 
Hälsningar från styrelsen genom Inga-lill 

palm.ingalill@gmail.com,  073-7634175 
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